Na www.sadcr.com nebo na přiloženém formuláři písemně.
Registrační poplatek pro členy je 1000,- Kč, zahrnuje účast
na odborných přednáškách, výstavky ﬁrem, kávu a drobné
občerstvení během přednášek, vstup na společenský večer,
bowlingový turnaj, 2x oběd, 1x večeře a drobný dárek.

Stravování:
Snídaně v místě ubytování, káva a občerstvení během přednášek,
společenská večeře a 2x oběd Hotel Duo.

Způsob platby

platby za registraci a ubytování odešlete převodem na účet číšlo:

MUDr. Petr Zajíc, MBA
prezident Sdružení ambulantních dermatologů ČR

Variabilní symbol - začátek rodného čísla
Konstantní symbol - 308
Textová zpráva - jméno
Příjmové daňové doklady budou vystaveny
v místě konání konference.

zde odstřihněte

19-8231140277/0100
Za organizační výbor:

Datum a podpis:

Registrace lékaře:

Dvojlůžko

Registrace ubytování na www.hotelduo.cz (s uvedením promokódu: SAD2010)

1. syndrom vyhoření
2. ﬂebologie v praxi - zobrazovací techniky
3. psoriáza a představení nového léčiva
4. melanom a kožní nádory - stinná stránka slunce II.
5. ekonomické a právní aspekty provozování dermatologické praxe
Součástí konference bude panelová diskuze se členy vedení výboru České dermatovenerologické společnosti
a oblíbená beseda s právníkem.
Přihláška a podrobný program budou aktualizovány na www.sadcr.com

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Hlavní témata:

Jednolůžko

Hotel Duo - registrace na www.hotelduo.cz s uvedením slevového
promokódu SAD2010.
Cena jednolůžkového pokoje: 1200 Kč, cena dvoulůžkového
pokoje: 1300 Kč včetně snídaně.

NE

VII. sjezd SAD

Hotel Duo - Ubytování ANO

Ubytování lékaře:

Datum odjezdu: 10. 4. 2010

ve 13.00 hodin.

Ubytování
Datum příjezdu: 9. 4. 2010

9. – 10. 4. 2010 do Prahy na

Název a adresa pracoviště:

Zahájení přednášek - 9. 4. v 10.00 hodin.
Předpokládané ukončení sjezdu SAD - 10. 4.

telefon:

Teplická 492, Praha 9
(naproti stanici Metra C Střížkov, vlastní parkoviště)

si Vás mimořádně dovoluje pozvat ve dnech

Jméno a příjmení:

Místo konání konference
Konference se koná v Hotelu Duo v Praze

Prosím vyplňte hůlkovým písmem a zašlete na adresu:
Sdružení ambulantních dermatologů, J. Palacha 1461, 530 02 Pardubice,
a to pouze v tom případě, pokud z technických důvodů nemůžete vyplnit formulář na stránkách
www.sadcr.com, telefonické spojení: 733 129 696.
Účastnický poplatek
Nečlen SAD - 1200 Kč
člen SAD - 500 Kč
rezident - 300 Kč
(registrace SAD + vstupní poplatek)

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Sdružení ambulantních dermatologů ČR
Ve spolupráci: České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

Zašlete na adresu:

Sdružení ambulantních dermatologů
J. Palacha 1461, 530 02 Pardubice

www.sadcr.com

zde odstřihněte

Sdružení ambulantních dermatologů ČR
Ve spolupráci: České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
si Vás mimořádně dovoluje pozvat ve dnech

9. – 10. 4. 2010 do Prahy na

VII. sjezd SAD

Přihláška pro lékaře

